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§ 77 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat. Därefter
förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som tjänstgör under
dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till dagordningen.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 78 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Argjira Morina (M) föreslås att justera dagens protokoll med Christer Johansson
(L) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Argjira Morina (M) utses att justera dagens protokoll med Christer
Johansson (L) som ersättare.

§ 79 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella jävssituationer i
samband med behandling av dagens sammanträde.
Annika Tholster (C) anmäler jäv i personärende § 249.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan om jäv tas till protokollet.
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§ 80 Rapport - fortsatt genderbudgetanalys familjerätt
Ärendenummer: Soc 387/2019
Handläggare: Marie Worge, Lotta Gunnarsson
Ärendebeskrivning

Uppföljning av tidigare jämställdhetsanalyser
På uppdrag av Socialnämnden har en uppföljning gjorts av tidigare gjorda
genderbudgetanalyser och verksamheternas beslut om justeringar i arbetssätt
utifrån dessa analyser.
Fortsatt jämställdhetsanalys familjerätt
I maj 2019 fick Socialnämnden del av resultat från den jämställdhetsanalys som
2018 genomfördes inom familjerättsområdet. Utifrån resultatet beslutade
Socialnämnden att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta samla in
information om bedömningar avseende vårdnad, boende och umgänge, under
2018 och 2019 för att fortsätta undersöka hur barnets kön eventuellt påverkar
bedömningen. Uppdraget om fortsatt insamling kom av att underlaget till den
första analysen var så litet att enskilda ärenden och situationer kunde antas
påverka utfallet.
En förnyad analys har nu gjorts av ett datamaterial som omfattar alla ärenden
2017, 2018 och första halvåret 2019, alltså 2,5 års utredningar och bedömningar,
istället för 1 år. Därmed uppgår materialet till en sådan volym att utfall kan
betraktas som relevant för att vara underlag för diskussion, även om inte
insamling eller redovisning har vetenskapliga ambitioner.
Beslutsunderlag

- Uppföljning av jämställdhetsanalyser 2014–2019
- Rapport fortsatt jämställdhetsanalys angående vårdnad, boende och umgänge
- Sammanfattning 2018 års jämställdhetsanalys inom familjerättens område
Förslag till beslut

Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till Socialnämnden:
1. Informationen om uppföljning av tidigare jämställdhetsanalyser läggs till
handlingarna.
2. Informationen om fortsatt jämställdhetsanalys angående vårdnad, boende och
umgänge läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag.
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§ 81 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 352/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska
månadsrapporten för juli och om statistik över kostnader för externa köp.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport juli
- Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 82 Ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Ärendenummer: Soc 415/2020
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3)
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader, ska
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden. Sammanställningen till
nämnd avser första kvartalet 2020.
Beslutsunderlag

- Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020
- Statistikrapport SoL och LSS kvartal 1 2020
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 83 Ändringar i delegationsordningen och den
kompletterande beslutanderätten
Ärendenummer: Soc 117/2020
Handläggare: Pernilla Magnusson
Ärendebeskrivning

Några ändringar behöver göras i Socialnämndens delegationsordning och den
kompletterande beslutanderätten.
- Ändring av beslutsfattare för ärende om upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt LVU och LVM.
- Ändring av delegat för beslut om öppenvårdsinsatser i intern verksamhet förstärkt familjestöd till barnfamiljer.
- Ändring av den kompletterande beslutanderätten, 43 § andra punkten LVU beslut om begäran om handräckning av Polismyndigheten för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande.
- Nya beslut i LVU om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud.
- Beslut om utlämnande av allmän handling, i enskilt ärende på grund av
förundersökningssekretess, 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Förslag till beslut

Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till Socialnämnden:
- De föreslagna ändringarna och tilläggen i delegationsordningen och i den
kompletterande beslutanderätten antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag.

§ 84 Anmälan av delegationsbeslut samt stickprovsdragning
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
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- Rekrytering
- Personuppgiftsincident
- Lex Sarah
- Utlämnande av allmän handling
- Begäran om överflytt av ärende från annan kommun
- Hemvärnsprövning
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-06-24, 2020-07-02, 2020-0709, 2020-07-23, 2020-08-12, 2020-08-20
- Attestkomplettering
Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande sammanträde:
Socialsekreterare Camilla Laggars beslut från den 22 juni 2020 om
öppenvårdsinsatser för vuxen enligt 4 kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestkomplettering
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 85 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 120/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 100, beslut i ärendet om Sociala investeringar Bryggan
- Beslut från Riksdagens ombudsmän (JO), inspektion av Socialnämnden gällande
handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd, 2020-06-30
- Beslut från IVO, tillsyn av handläggningen av ärenden gällande barn och familj
samt fastställande av faderskap, 2020-06-04
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- Beslut från IVO, tillsyn av ej verkställt beslut, 2020-06-15
- Information om förändrade vårdavgifter för placering av ungdomar vid SiS,
2020-06-23
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av handlingar läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 86 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Urban Svensson och biträdande förvaltningschef Ann-Catrin
Svantes Ohlson informerar nämnden relevant information om vad som hänt
sedan förra sammanträdet.
Urban Svensson berättar att hela våren och sommaren har präglats av
coronapandemin. Eget utförande IFO gick tidigt upp i stab och befinner sig
fortfarande där. För verksamheternas del har det varit en tillgång att
tillhöra Förvaltningen för sociala insatser eftersom de kunnat få stöd i sjukvårdsoch hygienfrågor som annars inte är så aktuella i IFO:s verksamheter. Sommaren
har varit lugn vad gäller covid-19 och även på grund av minskat inflöde. Framöver
kommer nu en puckel av ärenden som behöver verkställas. Digitaliseringen i
verksamheten har fått en skjuts men det har framkommit att det är problematiskt
att ha familjesamtal via länk; det kräver att familjerna har tillgång till
utrustning. Samarbetet med Stadsmissionen kring att ta emot hemlösa med
konstaterad coronasmitta har fungerat bra, men eftersom det inte har funnits
några fall kommer avtalet inte att förlängas efter den 30 september.
Ann-Catrin Svantes Ohlson berättar att Myndighetsverksamheten gick ur
stabsläget den 16 juni, med en plan för avveckling och eventuell återöppning. Den
gemensamma stabsfunktionen har gjort att de båda myndighetsdelarna har närmat
sig varandra. Coronasituationen har också medfört en vilja att se möjligheter till
digital utveckling, och ett arbete ska nu göras för att se hur detta kan tas tillvara.
Kommundirektören har även lämnat uppdrag att göra processbeskrivningar av
olika scenarier som kan inträffa framöver utifrån hur coronaläget utvecklas.
Ann-Catrin informerar också om att det är en revision på gång gällande en
uppföljning av HVB-hem och familjehem. Revisionen är riktad mot både
Myndighetsverksamheten och Interna resurser, och ordförande kommer att
intervjuas. När resultatet kommer redovisas det för nämnden.
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 87 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant information
om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Dagen före nämndsammanträdet fick ordförande information om de förslag till
ny organisation för Örebro kommun som har tagits fram av konsulter.
Organisationsförändringen berör både tjänstemannaorganisationen och den
politiska organisationen. Rapporten innehåller tre olika förslag, och det kan bli
förändringar innan det slutgiltiga beslutet fattas. I alla tre förslagen föreslås att
programnämnderna tas bort. Framför allt Kommunstyrelsen ska nu arbeta vidare
med förslagen. Nämndledamöter som vill ta del av informationen i sin helhet kan
kontakta partiets politiska sekreterare.
Ordförande informerar vidare om att en ny sociallagstiftning är på gång och den
ska nu ut på remiss. Remissversionen presenterades nyligen på en pressträff.
Framför allt betonades vikten av planering, förebyggande verksamhet och att allt
ska byggas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppföljning av fattade beslut
samt förbättrat bemötande är andra viktiga områden. Det betonades också att
förändringarna inte ska behöva kosta mer, utan förändringar ska göras inom
nuvarande verksamhet. Hur förändringarna ska genomföras är framför allt en
fråga för kommunerna.
Ordförande nämner också att coronapandemin kommer att prägla även hösten.
Det är bra att ledamöter nu kan vara med på länk, även om det ännu inte är
möjligt under sekretessdelen av sammanträdet. Eftersom fler ledamöter nu kan ta
del av informationen på sammanträdet kommer verksamhetsinformation tas upp i
större utsträckning igen. Det går bra att höra av sig till ordförande om man har
funderingar att ta med i nämndarbetet.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 88 Verksamhetspresentation - Trygga föräldrar
Handläggare: Åsa Carlsson, Monica Axelsson
Ärendebeskrivning

Åsa Carlsson och Monica Axelsson från Förebyggande enheten och
Familjecentralsenheten kommer till nämnden och berättar om föräldrakursen
Trygga föräldrar och det forskningsprojekt som är kopplat till kursen.
Kursen vänder sig till föräldrar som känner oro för att deras barn har eller
kommer att dras till miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande
extremism. Programmet har nu fått ekonomiskt stöd för ett projekt på tre år.
Forskare från Högskolan Väst och Göteborgs universitet ska utvärdera projektet.
Åsa Carlsson och Monica Axelsson kommer att skriva klart manualen och en
handledning för kursen, och utbilda andra kursledare i Örebro och andra
kommuner.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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